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D E C R E T O  N.º 1 0. 9 9 5, de 01/02/2015 

Institui o Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil – PMGRCC. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica 
do Município, art. 166 da Lei Municipal nº. 11.233, de 27/12/2012, considerando o contido no 
§ 3º do Artigo 4º e no Artigo 15 da Lei Municipal nº. 5.856, de 29/10/1997, Artigo 11 da Lei 
Municipal n. 8.761, de 02/02/2007, bem como o previsto na Resolução do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA nº. 307, de 05/07/2002 e alterações posteriores, tendo em 
vista ainda o contido no protocolo n.º 250254/2016, 

D E C R E T A 
 

CAPITULO I 
DO OBJETIVO 

Art. 1º.  O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil – 
PMGRCC do Município de Ponta Grossa tem por objetivo estabelecer as 
diretrizes técnicas, critérios e procedimentos para o exercício das 
responsabilidades dos Pequenos e Grandes Geradores referentes à 
gestão dos resíduos da Construção Civil oriundo das Atividades de 
construção, reformas, demolição e terraplanagem realizadas em âmbito 
municipal. 

 
CAPITULO II 

DAS DEFINIÇÕES 
 

Art. 2º.  Para os efeitos deste Decreto entende-se por: 
 

I. Gerenciamento de Resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, 
reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidade, 
práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as 
ações necessárias, de modo assegurar ao gerador o cumprimento de 
seu dever na manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado; 

 
II. Resíduos da Construção Civil - RCC: resíduos gerados em obras de 

construção civil, terraplanagem e escavações de terrenos, provenientes 
de construção, reformas, reparos, demolições, tais como: tijolos, blocos 
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, 
tintas, madeiras e compensados, forros, argamassas, gessos, telhas, 
pavimentos asfálticos, vidros, plásticos, tubulações, e fiações elétricas, 
entre outros similares; 

 
III. Geradores de RCC: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

responsáveis por Atividades que gerem Resíduos da Construção Civil – 
RCC; 
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IV. Pequeno Gerador: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas 
que gerem, por matrícula do imóvel, resíduos de RCC em quantidade de 
até 5m³ (cinco metros cúbicos) inclusive, em obra ou demolição com 
área trabalhada de até 30m² (trinta metros quadrados) inclusive; 

 
V. Grande Gerador: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas que 

gerem em obra ou demolição, por matrícula do imóvel, resíduos de RCC 
em quantidade superior a 5m³ (cinco metros cúbicos) ou trabalhem com 
área superior a 30m² (trinta metros quadrados); 

 
VI. Transportadores de RCC: pessoas jurídicas, públicas ou privadas, 

habilitadas para a prestação de serviço de coleta e transporte dos RCC 
entre as fontes geradoras e as áreas de destinação; 

 
VII. Receptores de RCC: pessoas jurídicas, públicas ou privadas, 

operadoras de Atividades cuja função seja o manejo adequado de RCC 
na forma de Pontos de Entrega, Áreas de Transbordo e Triagem, Áreas 
de Beneficiamento, entre outras; 

 
VIII. Desconstrução: ato de desmontar uma edificação; 

 
IX. Triagem de Resíduos de RCC: é o procedimento que tem por objetivo a 

separação, também denominada segregação, dos RCC de acordo com 
as Classes (A, B, C, D) descritas na Resolução CONAMA n° 307/02 e 
alterações posteriores; 

 
X. Acondicionamento dos RCC: é o procedimento de armazenar os 

resíduos tendo por objetivo garantir a integridade dos materiais; 
 
XI. Reutilização de RCC: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem 

a transformação do mesmo; 
 
XII. Reciclagem de RCC: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, 

após o mesmo ter sido submetido à transformação; 
 
XIII. Beneficiamento de RCC: é o ato de submeter o resíduo a uma 

operação que permita que o mesmo possa ser utilizado como matéria-
prima ou produto; 

 
XIV. Área de Transbordo de RCC: são áreas destinadas ao armazenamento 

temporário de determinados Resíduos da Construção Civil; 
 
XV. Área de Transbordo e Triagem de RCC e resíduos volumosos (ATT): 

área destinada ao recebimento de RCC e resíduos volumosos, para 
Triagem, Armazenamento temporário dos materiais segregados, 
eventual transformação e posterior remoção para destinação adequada; 

 
XVI. Destinação adequada do RCC: encaminhamento dado aos RCC, da 

obra para a Área de Transbordo e Triagem ou para Unidades de 
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Beneficiamento, ou Reciclagem, ou Logística Reversa, ou Aterro para 
Reservação de uso futuro ou para sua Disposição Final; 

 
XVII. Tratamento do RCC: Atividade onde se desenvolvam procedimentos 

voltados ao Beneficiamento do RCC; 
 
XVIII. Unidade de Beneficiamento: local onde será implementado o Sistema 

de Beneficiamento de resíduos da construção civil previamente 
segregados; 

 
XIX. Área de Reciclagem de RCC: local constituído basicamente por um 

espaço para deposição do resíduo, uma linha de separação (onde a 
fração não mineral é separada), um britador, que processa o resíduo na 
granulometria desejada e um local de armazenamento onde o resíduo 
processado aguardará para ser utilizado; 

 
XX. Agregado Reciclado: é o material granular proveniente do 

beneficiamento dos RCC que apresentem características técnicas para a 
aplicação em obras de edificação, de infraestrutura ou outras obras de 
engenharia; 

 
XXI. Rejeito: resíduo que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
Disposição Final de RCC, ambientalmente adequada; 

 
XXII. Disposição Final de RCC: procedimento que possa ser adotado para o 

RCC quando o mesmo for enquadrado na categoria de rejeito, 
considerando-se que a característica e/ou condições em que se encontre 
não permite enquadrá-lo nas Modalidades de Reutilização, Reciclagem, 
Beneficiamento, Logística Reversa ou de Aterro para Reservação de Uso 
Futuro, nem tão pouco ser disposto em Aterro Sanitário; 

 
XXIII. Aterro de RCC de Reservação, também denominados Aterro Classe 

“A”: área para onde, após prévia triagem, serão encaminhados os 
resíduos da Classe A, e na qual será empregada técnica de disposição 
objetivando a reservação de materiais segregados de forma a 
possibilitar seu uso futuro; 

 
XXIV. Requerimento para Movimentação de Solo - RMS: formulário de 

requerimento para realização da Atividade de movimentação de solo; 
 
XXV. Permissão para Movimentação de Solo - PMS: documento expedido 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA autorizando a 
realização do serviço requerido; 

 
XXVI. Controle de Transporte de RCC - CTR: documento emitido em três vias 

pelas empresas responsáveis pela coleta e transporte de resíduos e 
rejeitos, habilitadas para esta Atividade, no qual são fornecidas 
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informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos 
resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.114; 

 
XXVII. Certificado de Destinação de Resíduo - CDR: documento emitido pelo 

receptador de RCC, informando sobre a origem, a quantidade, a 
descrição e o destino dado aos resíduos e rejeitos de construção civil; 

 
XXVIII. Declaração de Pequeno Gerador: documento declaratório de 

enquadramento na categoria de gerador RCC, elaborado pelo técnico 
responsável pela obra, habilitado pelo conselho de Classe pertinente, 
devidamente assinado por ele e pelo proprietário; 

 
XXIX. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

simplificado - PGRCCS: projeto técnico simplificado, enquadrado como 
um Estudo Ambiental, no qual se estabelece os procedimentos 
necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos 
resíduos e rejeitos do Grande Gerador. Este Plano deverá ser feito por 
técnico habilitado pelo Conselho de Classe pertinente e atender as 
diretrizes estabelecidas neste Decreto; 

 
XXX. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

completo - PGRCCC: projeto técnico completo, enquadrado como um 
Estudo Ambiental, no qual se estabelece os procedimentos necessários 
para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
rejeitos do Grande Gerador. Este Plano deverá ser feito por técnico 
habilitado pelo Conselho de Classe pertinente e atender as diretrizes 
estabelecidas neste Decreto; 

 
XXXI. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando da 
conclusão da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de 
Gerenciamento proposto. Este Relatório deverá ser feito por técnico 
habilitado pelo Conselho de Classe pertinente e atender as diretrizes 
estabelecidas neste Decreto; 

 
XXXII. Instrução Normativa - EA: documento elaborado pela SMMA contendo, 

em síntese, recomendações estabelecidas pela legislação ambiental 
vigente e procedimentos que devem ser adotados pelos munícipes com 
relação aos diversos temas ambientais; 

 
XXXIII. Bioconstrução: técnicas de arquitetura adequadas ao clima, que 

valorizem a eficiência energética, o tratamento adequado de resíduos, o 
uso de recursos matérias-primas locais; 

 
XXXIV. REDESIM: Rede Nacional para Simplificação para a Simplificação do 

Registro e Legalização de Empresas e Negócios, criada pelo Governo 
Federal através da Lei n° 11.958, de 03/12/2007. 
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CAPITULO III 

DAS DIRETRIZES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS GERAIS 
 

 
Art. 3º.  Os responsáveis por atividades da Construção Civil deverão ter como 

objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a 
redução, a reutilização, a reciclagem e a deposição final ambientalmente 
correta. 

 
Parágrafo único -  Os Resíduos da Construção Civil - RCC não poderão ser 

dispostos em locais inadequados, como corpos d’água, lotes vagos, 
fundos de vale e em áreas protegidas por lei. 

 
 
Art. 4º.  Conforme estabelecido nas Resoluções CONAMA nº 307/2002, 

348/2004, 431/2011 os Resíduos da Construção Civil serão classificados 
da seguinte forma: 

 
I. Resíduos Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados, quando inertes, tais como: 
 

a) de construção, demolição, reformas, e reparos de pavimentação e de 
outras obras de infraestrutura, inclusive solos e rochas provenientes 
de escavação e terraplanagem; 
 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 
revestimento), argamassa e concreto; 
 

c) de processo de fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meios fios) produzido nos canteiros de obras. 

 
II. Resíduos Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações 

desde que não contaminados;  
 

III. Resíduos Classe C: são os resíduos não perigosos para os quais não 
foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis 
que permitam a sua reciclagem/ recuperação; 

 
IV. Resíduos Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 
contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 
radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais 
objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à 
saúde. 
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Art. 5°.  Conforme estabelecido nas Resoluções CONAMA nº 307/2002, 
348/2004, 431/2011 os RCC, após serem triados, deverão ser destinados 
das seguintes formas: 

 
I. Classe A: utilizados ou reciclados na forma de agregados ou 

encaminhados a aterros de resíduos da Classe "A" de reservação de 
material, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura; 

 
II. Classe B: reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

Armazenamento Temporário, sendo dispostos de modo a permitir sua 
utilização futura, podendo ser apresentados à coleta seletiva existente no 
Município; 

 
III. Classe C: armazenados, transportados e encaminhados em conformidade 

com as normas técnicas específicas; 
 

IV. Classe D: armazenados, transportados e destinados em conformidade 
com normas técnicas especificas. 

 
 
Art. 6º.  Compete aos Geradores de RCC a responsabilidade sobre o 

gerenciamento de todos os resíduos produzidos nas atividades de 
construir, terraplanar, reformar, reparar e demolir estruturas, em 
edificações e estradas, incluindo aqueles resultantes da remoção de 
vegetação, corte de árvores e destoca, assim como, de escavação de 
solos. 

 
§1°. No caso de desconstrução, o gerador deverá anexar ao requerimento de 

Alvará de demolição a Declaração específica, ANEXO I. A declaração 
não o isenta de destinar corretamente os materiais danificados, os 
resíduos e os rejeitos. 

 
§2°. Os resíduos decorrentes da remoção de camada vegetal, supressão de 

árvores e destoca deverão ser segregados dos demais resíduos e 
destinados a locais devidamente licenciados para tal fim pelo órgão 
ambiental competente. 

 
§3°. Demais resíduos gerados nas atividades que não se enquadram na 

classificação de RCC, tais como os orgânicos, de saúde, lâmpadas, 
pilhas e baterias, deverão ser gerenciados de acordo com a legislação 
ambiental e normas técnicas pertinentes, com destinação preferencial à 
reciclagem e a logística reversa quando couberem. 

 
 
Art. 7°.  Para obra nova tanto o Pequeno quanto o Grande Gerador deverá 

encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, através 
de protocolo, a documentação técnica pertinente a sua categoria de 
gerador, conforme estabelecido nos Artigos 13 e 16 da Seção I e nos 
Artigos 20 e 23 da Seção II, respectivamente. 
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Parágrafo único - Ao protocolar o pedido de Alvará de construção junto à Secretaria 

pertinente, o requerente deverá incluir uma copia do numero do protocolo 
mencionado no caput deste artigo. 

 
 
Art. 8°.  Nos casos de Regularização de obra, o gerador deverá protocolar à 

SMMA os comprovantes denominados Controle de Transporte de 
Resíduos – CTRs, ANEXO II, e Certificado de Destinação Final de 
Resíduo – CDR. 

  
§1°. Os casos de Regularização de obra, nos quais, devido o tempo decorrido 

o gerador não possa comprovar o destino dado aos resíduos, a matéria 
será submetida à apreciação do setor jurídico do Município. 

 
§2°. O CDR deverá conter no mínimo a identificação completa da empresa 

receptora dos RCC incluindo o numero da licença ambiental vigente da 
área de recepção, o volume discriminado de resíduos recebidos e o 
correspondente numero(s) do(s) Controle(s) de Transporte de Resíduos 
com a respectiva identificação da empresa responsável pela Coleta e 
Transporte. 

 
 
Art. 9°.  Quando a obra demandar movimentação de solo de até 50m³ (cinquenta 

metros cúbicos), deverá ser mantida no local da obra as vias 
comprobatórias dos CTRs para fins de fiscalização pela SMMA. 

 
 
Art. 10.  Quando a obra demandar movimentação de solo com volume entre 50m³ 

e 100m³(cem metros cúbicos), a obtenção da Permissão para 
Movimentação de Solo – PMS para essa Atividade, ANEXO IV, deverá 
ser requerida junto a SMMA mediante protocolo contendo os seguintes 
documentos: 

 
I.  Requerimento de Movimentação de Solo – RMS, ANEXO III; 
II.  Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

requerente ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão; 

III.  Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes nos artigos específicos do Decreto Municipal de 
Licenciamento Ambiental; 

IV.  Autorização do proprietário do imóvel para a movimentação de terra, 
quando necessário; 

V.  Apresentação da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), se pessoa física; ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se 
pessoa jurídica; 

VI.  Croqui de localização; 
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VII. Projeto executivo simplificado acompanhado de memorial descritivo 
demonstrando no mínimo os confrontantes, as áreas de preservação 
permanente, corpos hídricos próximos, limites das áreas de intervenção, 
a capacidade volumétrica trabalhada e o local de destino/origem do 
material; 

VIII. Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional habilitado para a 
elaboração dos documentos técnicos, emitida pelo Conselho de Classe 
pertinente. 

  
§1°.  Quando da conclusão da obra as vias do Controle de Transporte de 

Resíduos - CTRs juntamente com as do Certificado de Destinação Final 
de Resíduos – CDR, deverão ser enviadas a SMMA para posterior 
solicitação, se for o caso, do Habite-se, junto a Secretaria pertinente. 

 
§2°.  A movimentação de solo com volume superior a 100m³ (cem metros 

cúbicos) que não estiver inserida em procedimentos de Licenciamento 
Ambiental Municipal, deverá ser licenciada junto ao órgão ambiental 
estadual - IAP. 

 
 
 

Seção I 
Do Pequeno Gerador 

 
Art. 11.  O Pequeno Gerador de RCC fica isento da apresentação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 
   
 
Art. 12.  Cabe ao Pequeno Gerador observar os critérios de segregação e 

acondicionamento dos resíduos gerados na obra conforme as Classes 
previstas na resolução CONAMA 307/2002 e atualizações, mencionado 
no Artigo 4° deste Decreto. 

 
 
Art. 13.  Deverá o Pequeno Gerador, anexar ao requerimento do Alvará pertinente 

o formulário de “Declaração de Pequeno Gerador” conforme modelo em 
ANEXO V, no qual declara que irá gerar 5m³ (cinco metros cúbicos) de 
RCC ou menos, e de que a obra ou demolição tem até 30m² (trinta 
metros quadrados). 

 
Parágrafo único - O Pequeno Gerador que ultrapassar um dos parâmetros 

estipulados no caput deste artigo deverá seguir as regras de destinação 
aplicadas ao Grande Gerador. 

 
 
Art. 14.  Quando da existência de empresa detentora de concessão municipal 

para os procedimentos de Coleta e Transporte de RCC gerados pelo 
Pequeno Gerador, este poderá encaminhar para a mesma os Resíduos 
Classe A e C, desde que atendidos os seguintes critérios: 
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I. A solicitação poderá ser mediante contato telefônico ou outro meio a ser 
disponibilizado pela empresa; 

 
II. A retirada dos resíduos implicará em remuneração da empresa 

mencionada no caput deste artigo, a ser feita diretamente pelo 
contratante por ocasião da prestação do serviço; 

 
III. Para valoração da taxa a ser paga para a contratada o contratante levará 

em consideração o tipo de resíduo, volume, peso e as condições de 
acondicionamento destes resíduos na ocasião da coleta, se separado ou 
contaminado; 

 
IV. A separação incorreta dos resíduos, que incorra em sua contaminação, 

acarretará em aplicação de uma alíquota maior para a Taxa de Coleta e 
Transporte – TCT, a ser pré-estabelecida; 

 
V. Os tramites administrativos para agendar as solicitações bem como para 

a cobrança e pagamento assim como o valor das taxas estarão definidos 
no contrato celebrado entre a empresa e Município. 

 
Parágrafo único - O Pequeno Gerador, na inexistência da empresa mencionada no 

caput deste artigo para os procedimentos de Coleta e Transporte, ou se 
for de sua preferência, deverá utilizar os serviços prestados por outras 
empresas habilitadas para exercer tal Atividade. 

 
 
Art. 15.  Quando da implantação de Pontos de Entrega Voluntária para RCC 

Classe A, B e C, estes resíduos serão aceitos desde que 
concomitantemente atendam aos seguintes itens: 

I. Sejam entregues pelos próprios Geradores e em veículos próprios, não 
terceirizados; 

II. Estejam devidamente separados e acondicionados; 
III. A quantidade seja de até 2m³ (dois metros cúbico) por obra; 
IV. Seja apresentada cópia da Declaração de Pequeno Gerador aprovada 

pela SMMA. 
 
Parágrafo único - Caberá a SMMA definir a quantidade de Pontos de Entrega 

Voluntária para RCC a serem implantados no Município bem como a sua 
distribuição geográfica. 

 
 
Art. 16.  Quando da conclusão da obra, para requerer o Habite-se o Pequeno 

Gerador deverá primeiramente apresentar comprovação do destino dos 
RCC junto à SMMA mediante protocolo contendo os seguintes 
documentos: 

 
I. Cópia do Controle de Transporte de Resíduos – CTR, ANEXO II, emitido 

por empresa habilitada para esta Atividade; 
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II. Cópia do Comprovante de Destinação de Resíduo – CDR, ANEXO III, 
emitido pelo responsável do local que possua licença ambiental para 
esta Atividade; 

 
III. Auto Declaração de Destino dos RCC, no caso em que os RCC sejam 

reutilizados na própria obra, contendo no mínimo a identificação do 
proprietário (nome completo e CPF), do imóvel gerador de RCC 
(endereço completo), dos resíduos gerados (tipo e volume) e o destino 
dado aos resíduos e em que data ocorreu, e a assinatura e data na 
Declaração. 

 
 
Art. 17.  Os resíduos da Classe B gerados na obra deverão ser segregados, 

acondicionados de forma independente e enviados a reciclagem, através 
de doação a terceiros ou venda a empresa licenciada. 

 
§1°.  Os resíduos objetos do caput deste artigo, que não forem passíveis de 

reciclagem por estarem contaminados deverão ser acondicionados 
corretamente e colocados em local seguro até serem destinados 
conforme definido no Artigo 5° deste Decreto. 

 
§2°. Quanto ao gesso, sendo resultante de aplicação atual deverá ser 

encaminhado aos revendedores para posterior reciclagem e/ou destino 
final adequado. No caso de se constituírem resíduo de demolição deverá 
ser devidamente acondicionado e colocado em local seguro até serem 
destinados conforme definido no Artigo 5° deste Decreto. 

 
 
Art. 18.  Para resíduos da Classe D os procedimentos a serem adotados deverão 

ser em acordo com as orientações dos fabricantes e as normas 
ambientais vigentes. 

 
Parágrafo único - As embalagens dos produtos considerados perigosos quanto 

os serão entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores 
para que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os 
procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final 
ambientalmente adequada. 

 
 

Seção II 
Do Grande Gerador 

 
Art. 19.  O Grande Gerador deverá se enquadrar em uma das seguintes 

modalidades: 
 

I.  Modalidade 1: 
a) obra residencial com área a ser construída de 30m² (trinta metros 

quadrados) à 300m² (trezentos metros quadrados) inclusive; 
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b) demais tipos de obra com área a ser construída de 30m² (trinta 
metros quadrados) até 1.000m² (mil metros quadrados) inclusive; 

c)  demolição e reforma com área trabalhada de 30m² (trinta metros 
quadrados) até 70m² (setenta metros quadrados) inclusive. 

 
II.  Modalidade 2: 

a) obra residencial com área à ser construída superior a 300m² 
(trezentos metros quadrados); 

b) demais tipo de obra com área à ser construída superior a 1.000 m² 
(mil metros quadrados); 

c) demolição e reformas com área à ser trabalhada superior a 70m² 
(setenta metros quadrados). 

 
Parágrafo único - O Grande Gerador, público ou privado, será enquadrado como 

estabelecido no caput deste Artigo, independentemente de gerar menos 
de 5m³ (cinco metros cúbicos) de RCC por obra. 

 
 
Art. 20.  Cabe ao gerador enquadrado na Modalidade 1 elaborar o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil simplificado -  
PGRCCS, enquanto ao enquadrado na Modalidade 2, elaborar o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil completo - 
PGRCCC. 

 
§1° O Termo de Referencia para os Planos referidos no caput deste artigo 

constam no ANEXO VI e VII deste Decreto, respectivamente. 
 
§2° Aos Planos referidos no caput deste artigo devem ser anexadas cópias 

da Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais 
responsáveis pela elaboração e implementação dos mesmos, ou 
documento equivalente expedido por Conselho de Classe pertinente. 

 
 
Art. 21.  Ambos os Planos devem estar em conformidade com os Termos de 

Referencia deste Decreto e com a Resolução CONAMA nº 307/02 e suas 
atualizações posteriores, os quais conterão os procedimentos específicos 
a serem adotados na obra para o manejo e destinação ambientalmente 
adequados dos resíduos contemplando no mínimo as seguintes etapas: 

 
I. Caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os 

resíduos;  
 
II. Triagem: deverá ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem 

ou na falta de espaço no canteiro de obra ser realizada em áreas 
licenciadas para essa finalidade; 

 
III. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos 

após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os 
casos em que seja possível a condição de reutilização e de reciclagem;  
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IV. Transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas 
anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o 
transporte de resíduos;  

 
V. Destinação adequada: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido 

neste Decreto. 
 

 
Art. 22.  Os Planos referidos no Artigo 20 deste Decreto deverão ser 

encaminhados, via protocolo, à SMMA nas seguintes situações: 
I. na solicitação de Alvarás de Construção, referenciando no PGRCC o 

número do protocolo do Alvará; 
II. após a emissão da Ordem de Serviço – OS e antes da primeira medição, 

para empresas contratadas por setores do poder público municipal; 
III. ao requerer Licenciamento Ambiental Municipal, na fase a ser 

estabelecida na Instrução Normativa Ambiental – LA/ SMMA, pertinente. 
 

§1° Para empresas contratadas pelo poder público municipal a apresentação 
do PGRCC, já aprovado pela SMMA, para a fiscalização será um pré-
requisito para emissão da primeira ou única medição. 

 
§2° Para encaminhamentos que ocorram na situação estabelecida no inciso 

III deste Artigo será utilizado, no que couber: o protocolo físico, a 
plataforma REDESIM, ou outro sistema a ser disponibilizado pelo 
Município.   

 
 
Art. 23.  Ao término da obra de implantação, reforma e/ou demolição deverá 

haver a comprovação da Execução do PGRCC junto à SMMA, mediante 
a apresentação via protocolo dos seguintes documentos: 

 
I. Relatório de Gerenciamento Resíduos da Construção Civil - RGRCC, 

ANEXO VIII; 
II. Controle de Transporte de Resíduos – CTR; 
III. Comprovante de Destinação Final de Resíduo – CDR; 
IV. ART do responsável pela elaboração do RGRCC ou documento 

equivalente emitido por conselho de Classe pertinente. 
 
§1°.  A SMMA poderá, quando da análise dos Planos, estabelecer critérios 

diferenciados para apresentação do Relatório de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil - RGRCC. 

 
§2°.  Em se tratando de Atividade objeto de Licenciamento Ambiental 

Municipal o requerente deverá encaminhar os documentos mencionados 
nas alíneas deste Artigo de acordo com o estabelecido na Instrução 
Normativa correspondente utilizando-se para tanto do sistema de 
apresentação compatível, conforme estabelecido no §2° do artigo 22 
deste Decreto. 
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§3°.  O RGRCC de empresas contratadas por setores do poder público 
municipal deverá, antes de ser submetidos à análise da SMMA, ter os 
volumes de resíduos efetivamente gerados atestados pela fiscalização. 

 
§4°.  Após análise dos documentos mencionados nos incisos deste artigo a 

SMMA emitirá parecer técnico que deverá ser: 
 

I. anexado pelo requerente no protocolo que deflagrará a solicitação de 
Habite-se junto à Secretaria responsável; 

II. encaminhado pelo requerente à fiscalização, juntamente com uma cópia 
do RGCC, para integral o rol de documentos da ultima medição da obra, 
quando se tratar de empresa contratadas por setores do poder público 
municipal. 

 
§5°.  Geradores caracterizados como empresas contratadas por setores do 

poder público municipal terão como pré-requisito para o recebimento da 
última medição o cumprimento do estabelecido no II do §4° deste Artigo. 

 
§6°.  Quando se tratar de resíduos de obras públicas, executadas diretamente 

por setores de órgãos públicos da administração direta ou autárquica 
municipal, a fiscalização vinculada à geração deverá apresentar até o 
ultimo dia útil do mês de março de cada ano subseqüente, à SMMA, 
relatório anual contendo no mínimo a identificação de cada obra, seu 
responsável técnico, a fase de execução em que se encontram e copia 
dos respectivos Certificados de Destinação de Resíduos – CDRs. 

 
 
Art. 24.  Por ocasião da apresentação a SMMA dos Planos e dos Relatórios de 

Gerenciamento de Resíduos, mencionados neste Decreto, o requerente 
deverá recolher a Taxa Ambiental referente a Estudos Ambientais 
estipulada na lei Municipal n° 12.345/2015. 

 
 

Seção III 

Da Destinação e da Disposição Final dos RCC 

 

Art. 25.  Fazem parte do Sistema de Destinação dos RCC, os Pontos de Entrega 
Voluntária para Pequenos Geradores, as Áreas de Triagem, Transbordo 
e Armazenamento temporário de pequenos volumes, as Unidades de 
Beneficiamento e os Aterros de Reservação. 

 
Parágrafo único - Dos segmentos contidos no caput deste artigo, apenas as 

Unidades de Beneficiamento e os Aterros de Reservação são passíveis 
de licenciamento ambiental municipal, a ser requerido junto a SMMA, os 
demais deverão se reportar ao órgão ambiental estadual – IAP. 
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Art. 26.  Fazem parte do Sistema de Disposição Final de RCC as Unidades de 
Co-processamento, Aterros Industriais. 

 
Parágrafo único - As unidades previstas no caput deste artigo deverão requerer 

licenciamento pertinente junto ao órgão ambiental estadual – IAP. 
 
 
Art. 27.  Os segmentos que integram o Sistema de Destinação e de Disposição 

de RCC deverão: 
I.  Observar normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 

riscos a saúde pública e a segurança, e a minimizar os impactos 
ambientais adversos; 

II.  Atender ao licenciamento e cadastramento estabelecido pelo órgão 
ambiental competente; 

III.  Deverão emitir Certificado de Destinação de Resíduo – CDR. 
 

 
Art. 28.  Os PEVs atenderão especificamente a categoria de Pequenos 

Geradores de RCC, definida na Alínea IV do Artigo 2° deste Decreto. 
 
Parágrafo único - A comunidade em geral poderá dispor os resíduos da Classe B 

nos PEV que fornecerem esta opção. 
 
 
Art. 29.  As Áreas de Triagem, Transbordo e Armazenamento Temporário de 

pequenos volumes atenderão obras que comprovadamente não 
possuem espaço para realizar a separação dos resíduos no próprio 
canteiro. 

 
 
Art. 30.  As Unidades de Beneficiamento de RCC deverão dispor de técnica de 

processamento que agregue valor ao resíduo de tal forma que e o 
mesmo possa ser utilizado como matéria prima ou produto. 

 
Parágrafo único - As empresas licenciadas para o Beneficiamento de RCC, 

localizadas no Município de Ponta Grossa, deverão entregar à SMMA, 
até o décimo dia útil de cada mês, o Relatório mensal de recebimento de 
resíduos, o qual deverá conter o número dos Certificados de Transporte 
de Resíduos recebidos e a identificação das respectivas empresas 
transportadoras. 

 
 
Art. 31.  O Aterro de Reservação de RCC e de resíduos inertes deverão ser 

construídos em acordo com as diretrizes estabelecidas pela legislação 
sobre uso do solo do município, norma ABNT NBR 15.113, e estarem 
devidamente licenciados junto a SMMA. 

 
Parágrafo único - A operação do Aterro de Reservação de resíduo da Classe “A” 

para uso futuro, deverá empregar técnicas da engenharia para 
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possibilitar o confinamento dos materiais previamente segregados ao 
menor volume possível sem causar danos à saúde pública e ao meio 
ambiente. 

 
 
Art. 32.  É terminantemente proibida a disposição de RCC em áreas não 

licenciadas, sendo os infratores sujeitos às penalidades da legislação 
ambiental vigente. 

 
 
Art. 33.  Caberá aos Geradores e aos transportadores darem o destino adequado 

dos RCC, que deverão estar segregados conforme disposto neste 
Decreto e encaminhados para os locais compatíveis com as 
características do resíduo e devidamente licenciados pelo órgão 
ambiental competente. 

 
 
Art. 34.  As Áreas de Triagem, Transbordo, Armazenamento Temporário de 

pequenos volumes, as Unidades de Beneficiamento de RCC, os Aterros 
de Reservação, os Aterros Industriais e demais formas de disposição 
decorrentes de inovações tecnológicas, deverão ser construídas em área 
compatível com o zoneamento de uso e ocupação do solo do Município, 
seguindo as diretrizes estabelecidas pelas normas da ABNT, e 
devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente. 

 
Parágrafo único - O RCC não poderá ser disposto em Aterro Sanitário. 

 
 
 

CAPITULO IV 
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ÁREAS PÚBLICAS E 

PRIVADAS E SEU CADASTRAMENTO 
 

 
Art. 35.  Para o Licenciamento Ambiental Municipal das Unidades de 

Beneficiamento e dos Aterros de Reservação deverão ser observadas as 
seguintes diretrizes: 

 
I. O atendimento às Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT; 
 

II. O atendimento às disposições do Código Florestal Brasileiro e 
Resoluções do CONAMA no tocante as Áreas de Preservação 
Permanente - APP ao longo de cursos d' água ou nascente, e da 
legislação municipal pertinente. 

 
 
Art. 36.  As Unidades de Beneficiamento e as Áreas de Aterros de Reservação, 

públicas e privadas são passíveis de licenciamento ambiental a ser 
requerido junto a SMMA mediante protocolo em conformidade com o 
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estabelecido na Instrução Normativa expedida pela SMMA, especifica 
para estas Atividades. 

 
§1°.  A SMMA poderá a qualquer tempo solicitar Relatórios sobre a 

movimentação, contendo a quantidade de resíduos, o destino dos 
diversos tipos de resíduos segregados ou processados e a relação de 
transportadores usuários da Unidade de Beneficiamento, assim como, 
informações referentes a reservação de resíduos. 

 
§2°.  As Atividades mencionadas no caput deste artigo serão consideradas 

cadastradas junto a SMMA no período de validade de suas licenças 
ambientais. 

 
 
Art. 37.  Os PEVs, as Áreas de Transbordo, Triagem e Armazenamento 

temporário de pequenos volumes deverão atender os procedimentos 
estabelecidos pelo órgão ambiental estadual – IAP para fins de 
licenciamento; 

 
§1°.  A SMMA poderá a qualquer tempo solicitar Relatórios sobre a 

movimentação, contendo a quantidade de resíduos, o destino dos 
diversos tipos de resíduos triados e a relação de transportadores 
usuários das áreas objetos do caput deste artigo. 

 
§2°. As áreas objetos do caput deste artigo deverão ser cadastradas junto à 

SMMA mediante análise prévia, apresentando via protocolo no mínimo a 
seguinte lista de documentos, que poderá ser complementada pela 
SMMA caso necessário: 

a) formulário próprio devidamente preenchido e assinado pelo 
 proprietário ou seu representante legal, ANEXO XI; 

b) RG e CPF do proprietário (cópia simples); 
c) documento da área; 
d) certidão de uso do solo, expedida pelo Município, ANEXO XII; 
e) documento do proprietário; 
f) contrato social da empresa; 
g) croqui de localização. 

 
 
Art. 38.  Os segmentos enquadrados na categoria de Disposição Final de RCC 

são passíveis de licenciamento ambiental a ser requerido junto ao órgão 
ambiental competente. 

 
 
 

CAPITULO V 
DO INCENTIVO A REINSERÇÃO DOS RESIDUOS NO CICLO PRODUTIVO 

 
 
Art. 39.  O uso preferencial dos RCC oriundos das Unidades de Beneficiamento 

na forma de agregado reciclado deve contemplar, desde que a norma 
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regulamentadora pertinente o permita, obras de infraestrutura, tais como: 
revestimento primário de vias, camada de pavimento, passeios, artefatos, 
drenagem, entre outros. 

 
 
Art. 40.  Observar o estabelecido na Lei Municipal n°12.083, de 25/03/2015. 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
DAS EMPRESAS DE COLETA E TRANSPORTE DE RCC 

 
 
Art. 41.  Empresas que operem com a Coleta e Transporte de RCC terão sua 

Atividade regulamentada pelo presente Decreto, com o fim de preservar 
o meio ambiente. 

 
 
Art. 42.  Todas as empresas que operam com a Coleta e Transporte de RCC 

deverão emitir por ocasião da prestação deste serviço o documento 
denominado Controle de Transporte de Resíduos – CTR, ANEXO II. 

 
§1°.  O CTR é um instrumento essencial para a implementação do Plano 

Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PMGRCC, sendo fundamental na fiscalização e monitoramento do 
transporte de resíduos, devendo estar em conformidade com as Normas 
Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 15.114. 

 
§2°.  O CTR será emitido em três vias pelos responsáveis pela Coleta e 

Transporte dos Resíduos ou Rejeitos, habilitados para esta Atividade, 
sendo a via do Gerador entregue ao mesmo em até 48 horas após a 
emissão, contendo todas as assinaturas necessárias. 

 
§3°.  O CTR constitui-se documento comprobatório na análise do Relatório de 

Gerenciamento de RCC, ANEXO VIII, a ser apresentado por ocasião do 
pedido de Habite-se ou, em outra frequencia determinada pela SMMA. 

 
§4°.  O modelo de CTR apresentado neste Decreto deverá ser revisado 

quando necessário visando assegurar a conformidade com a 
classificação dos RCC estabelecida no artigo 3º, da Resolução CONAMA 
nº. 307/2002 e suas atualizações. 

 
§5°.  Cabe ao responsável da empresa de Coleta e Transporte preencher de 

forma correta e legível todos os campos do CTR e orientar o gerador e o 
destinatário a assinarem os campos respectivos, assim como entregar 
uma via do CTR ao gerador e outra ao destinatário. 

 
§6°.  O gerador, ou representante por ele indicado, no ato da coleta do resíduo 

deverá obrigatoriamente assinar o CTR no campo específico após 
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verificar o correto preenchimento dos demais campos pelo responsável 
da empresa transportadora. 

 
§7°.  O destinatário, ou representante por ele indicado, no ato do recebimento 

do resíduo deverá, após verificar o correto preenchimento dos demais 
campos pelo responsável da empresa transportadora e a assinatura do 
gerador, obrigatoriamente assinar o CTR no campo específico. 

 
§8°.  Cabe também ao destinatário comprovar a veracidade da informação 

quanto ao tipo de resíduo transportado. 
 
§9°.  O CTR deve estar disponível no local de geração dos resíduos, assim 

como durante o seu transporte, para fins de fiscalização pelos órgãos 
competentes. 

 
 
Art. 43.  Caberá aos Geradores e aos transportadores darem o destino adequado 

aos RCC. 
 
 
 

Seção I 
Do Alvará de Funcionamento e Cadastramento  

 
 
Art. 44.  Empresas de Coleta e Transporte de RCC, para atuarem no Município, 

deverão requerer Alvará de Funcionamento junto ao Município de Ponta 
Grossa. 

 
Parágrafo único: A liberação do Alvará de Funcionamento das empresas é 

condicionada a obtenção prévia do Cadastro Municipal de 
Transportadores de Resíduos da Construção Civil – CMTRCC, a ser 
requerido junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA. 

 
 
Art. 45.  Para requerer o Cadastro Municipal de Transportadores de Resíduos da 

Construção Civil – CMTRCC toda empresa deverá: 
 

I.  Encaminhar à SMMA, via protocolo, os seguintes documentos: 
a)  formulário próprio, ANEXO IX, devidamente preenchido e assinado 

pelo proprietário ou seu representante legal; 
b)  RG e CPF do proprietário (cópia simples); 
c)  Contrato Social da empresa e última alteração ou Ato Constitutivo, 

RG e CPF do dirigente; 
d)  se representante legal: procuração registrada em cartório e RG e 

CPF do procurador; 
e) cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de cada Veículo 

em nome da empresa ou de um de seus sócios, no caso de 
sociedade simples, empresária ou por ações e, no caso do veículo 
estar registrado em nome de terceiros, além do Certificado de 
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Registro e Licenciamento do Veículo, cópia do correspondente 
contrato de locação ou "leasing" vinculando-o ao autorizatário; 

f) fotos impressas 10X15 ou digitais, coloridas, lateral e frontal com a 
placa nítida, caracterizando o(s) veículo(s) utilizados, e cópia do(s) 
CRLV's - Certificados de Registro de Licenciamento do(s) 
veículo(s), indicados no requerimento constante do Anexo IX, 
contendo no caso de primeiro cadastro o numero seqüencial (NN) 
e, nas renovações, o número completo do CMTRCC; 

g) cópia autenticada do Comprovante de Segurança Veicular, emitido 
por  oficinas credenciadas pelo INMETRO; 

h)  fotos impressas 10X15 ou digitais, coloridas, lateral e frontal, 
caracterizando a(s) caçamba(s) estacionária(s), indicadas no 
requerimento constante do Anexo IX, contendo no caso de 
primeiro cadastro o numero seqüencial (NN) e, nas renovações, o 
numero completo do CMTRCC; 

 
II No caso de empresas com sede localizada fora do Município de Ponta 

Grossa, estas deverão apresentar, além dos documentos contidos no 
Inciso I, uma cópia do alvará emitido pelo Município da sede e uma cópia 
da Licença Ambiental, ou dispensa desta, emitida pelo órgão ambiental 
competente.   

 
§1°.  Para executar este tipo de Atividade, caberá ao responsável pela 

empresa providenciar que tanto os dispositivos de acondicionamento 
quanto os veículos, apresentados por ocasião do cadastro, estejam em 
bom estado e atendam ao contido nas normas Técnicas pertinentes e as 
demais condicionantes do Código de Transito Brasileiro – CTB. 

 
§2°.  As caçambas estacionárias deverão obedecer ao padrão estabelecido 

pela NBR 14728-2005. 
 
 
Art. 46.  Cumpridas as formalidades para o Cadastro será fornecido pela SMMA o 

número do CMTRCC.  
 
§1°. O CMTRCC, a ser composto conforme estabelecido no §2°, deverá ser 

colocado na traseira e nas laterais das caçambas, conforme modelo 
ANEXO X, em tamanho que possibilite a sua visão nas partes laterais 
dos veículos. 

 
§2°. A composição do número do Cadastro Municipal de Transportadores de 

Resíduos da Construção Civil será feita com a formatação CMTRCC: 000 
– XX- NS, sendo: 

a) 000: número a ser fornecido pela SMMA para fins de identificação 
da empresa, com dígitos na ordem seqüencial dos requerimentos 
de cadastro de empresas objeto do caput deste Artigo; 

b) XX: caracteres para tipificação do veiculo usado para o transporte 
e do dispositivo de acondicionamento. Será formado pelas letras 
CC quando se tratar de caminhão caçamba, CP para caminhão 
poliguindaste e CE para caçamba estacionária; 
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c) NS: numero seqüencial de identificação do dispositivo usado para 
acondicionamento e dos veiculo de transporte, a ser atribuído pelo 
proprietário em series individualizadas. 

 
§3°.  O cadastro deverá ser renovado anualmente e quando ocorrer qualquer 

alteração nos dados cadastrais. Para empresas localizadas fora do 
Município de Ponta Grossa, a alteração da validade do licenciamento 
ambiental emitido pelo órgão ambiental estadual ou municipal da sede 
requer renovação do Cadastro. 

 
§4°.  Os equipamentos utilizados para coleta não poderão ser utilizados para 

outros resíduos além dos de Construção Civil. 
 
§5°.  Caso o Município opte por um sistema informatizado de cadastramento e 

controle, as regras para funcionamento serão estabelecida por ato 
próprio do poder executivo através da SMMA. 

 
 
Art. 47.  Apenas empresas detentoras do CMTRCC poderão atuar em âmbito 

municipal. 
 
 
Art. 48.  Empresas de Coleta e Transporte de RCC deverão entregar à SMMA, 

até o décimo dia útil de cada mês, o relatório mensal dos serviços 
executados, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 
I. Número do CMTRCC da empresa junto à SMMA; 
II. Razão social da empresa; 
III. Endereço da sede, telefone; 
IV. CNPJ; 
V. Número das notas fiscais expedidas e cópia dos CTRs correspondentes.  

 
 
 
 
 

Seçao II 
Da Implantação e Especificação dos Dispositivos  

De Acondicionamento de RCC 
 

 
Art. 49.  Todas as caçambas, assim como os veículos transportadores deverão 

apresentar-se identificados com a logo da empresa, o número do 
telefone da Autarquia Municipal de Transito e Transporte - AMTT e da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, além do número do 
CMTRCC. 

 
 
Art. 50. As caçambas estacionárias deverão ser pintadas em cores vivas e 

possuir ainda: 



Publicado na edição n° 1.727 do Diário Oficial do Município nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2016.               21/57 

 

 
a) na área frontal superior: 02 (dois) adesivos refletivos de 10 (dez) 

centímetros de largura por 30 (trinta) centímetros de comprimento; 
b) na área frontal inferior: 02 (dois) adesivos refletivos de 15 (quinze) 

centímetros de largura por 30 (trinta) centímetros de comprimento; 
c) na área traseira: 02 (dois) adesivos refletivos de 15 (quinze) 

centímetros de largura por 30 (trinta) centímetros de comprimento 
d) nas duas laterais: constar as inscrições “É PROIBIDO JOGAR 

LIXO DOMÉSTICO” e “PARA RECLAMAÇÕES - LIGUE n° "xxx"– 
AMTT e n°"xxx" SMMA”; 

 
I.  Todas as caçambas estacionárias, obrigatoriamente, deverão ser 

dotadas de cobertura que permita a proteção da carga durante o 
transporte e no período de permanecia no local da coleta dos RCC, 
sendo preferencialmente do tipo tampa com cadeado com cópia da 
chave disponível ao gerador, como dispositivo de segurança que: 

a. assegure que a deposição de material em seu interior ocorra 
apenas com o consentimento do gerador contratante; 

b. impeça o acúmulo de água em seu interior em períodos de chuva;  
c. assegure a cobertura total do material transportado de modo que 

este não fique exposto possibilitando a sua derrubada, mesmo que 
acidental, durante o transporte; 

d. evite a contaminação dos RCC com outros tipos de resíduos. 
 
II.  É  vedado utilizar as  caçambas  para fins  de depósito ou armazenamento 

de materiais  ou peças  que ultrapassem suas  dimensões  ou altura, sendo 
que a capacidade máxima a ser transportada deverá respeitar o volume 
nominal das mesmas, conforme estabelecido na NBR 14728-2005; 

 
III.  É  vedado utilizar as  caçambas  para fins  de depósito ou armazenamento 

de res íduos  não enquadrados  na class ificação de R C C  conforme 
estabelecido no Artigo 4° deste Decreto; 

 
IV.  Quando em manobras de deposição/entrega das caçambas e em 

manobras para seu recebimento/recolhimento, os veículos deverão estar 
visivelmente sinalizados com o uso de cones refletivos dispostos sobre a 
pista de rolamento, e com as lanternas tipo pisca alerta ligadas na parte 
frontal, traseira e nas laterais; 

 
V.  Todos os veículos caçamba deverão, quando transportar terra, areia, 

pedra, resíduos da construção civil entre outros, nas vias do Município, 
utilizar lona ou outro material similar para recobrimento do compartimento 
onde está acondicionada a carga; 

 
VI. O despejo total ou parcial da carga durante o percurso sobre a via 

pública, tanto terra, areia, pedra, resíduos da construção civil entre 
outros, são passíveis de autuação da empresa de transporte, pelo 
Município. 
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Parágrafo único - As empresas terão um prazo de até, 1(um) ano para adaptarem 
as caçambas estacionárias existentes as exigências contidas neste 
Decreto quanto ao uso de cobertura de proteção, a contar da data de sua 
publicação. 

 
 
Art. 51.  As caçambas estacionárias deverão ser colocadas preferencialmente no 

interior do imóvel ou, não sendo possível, exclusivamente em frente ao 
imóvel em que estejam sendo realizadas as obras ou serviços atendendo 
a seguinte ordem, sucessivamente: 

 
I.  No recuo frontal ou lateral das obras que possuam esses recuos; 
 
II.  No passeio, quando a obra for executada no alinhamento, desde que o 

mesmo passeio possua largura superior a 3m (três metros), observando-
se a faixa livre mínima de 1,0m (um metro), junto ao alinhamento, 
destinada à circulação de pedestres;  

 
III.  No leito carroçável da via pública, onde haja permissão para 

estacionamento, observando-se a distancia mínima de 5,00m (cinco 
metros) das esquinas e a distância mínima de 20cm (vinte centímetros) 
perpendicular à guia da sarjeta de modo a permitir o escoamento de 
águas pluviais, vedada a colocação sobre "bocas de lobo"; 

 
IV.  Na via pública com estacionamento proibido, desde que estas vias 

tenham largura mínima de 14,00m (quatorze metros), e as caçambas 
tenham sinalização complementar de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro. 

 
V.  Ruas não contempladas por áreas de Estacionamento Regulamentado 

Zona Azul e que estejam inseridas na Área Central de Tráfego - ACT, 
poderão ter a permanência de Caçambas dependente de Autorização 
prévia do Departamento de Urbanismo da Secretaria Municipal de 
Planejamento – DU/SMP. 

   
§1°. A identificação das ruas referidas no inciso V deste Artigo, assim como 

dos dias da semana e do período permitido para a colocação e retirada 
das caçambas, serão de competência da AMTT, através de  regulamento 
próprio. 

 
§2°. Nas ruas localizadas fora da ACT e das áreas de Estacionamento 

Regulamentado Zona Azul, ou contidas no inciso IV deste artigo também 
terão horários de  colocação e retirada das caçambas regulamentado 
pela AMTT. 

 
§3°. Não serão permitidas mais de 01 (uma) caçamba por vez, sobre a 

calçada e na pista de rolamento, ressalvados os casos especiais, quando 
serão admitidas 02(duas) mediante autorização emitida pelo DU/SMP, 
ouvido o Departamento de Trânsito da AMTT. 
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§4°.  A impossibilidade de atendimento do disposto nos incisos VI deste 
Decreto será autorizada pelo DU/SMP ouvido o Departamento de 
Transito da AMTT. 

 
 
Art. 52. A colocação de caçambas em áreas de Estacionamento Regulamentado 

(Zona Azul) implicará em autorização previa a ser obtida junto a AMTT e 
respectivo recolhimento dos valores vigentes para o estacionamento. 

 
§1°. O procedimento para obter a Autorização mencionada no caput deste 

artigo seguirá o trâmite definido pela AMTT. 
 
§2°. A autorização deverá obrigatoriamente permanecer no local da obra para 

apresentação à fiscalização pertinente a AMTT, SMP e SMMA, quando 
necessário. 

 
 
Art. 53.  Qualquer dano ao passeio público, ao leito carroçável ou a outro bem 

público ou particular, provocado pela utilização de caçambas 
estacionárias, decorrente de ato culposo, deve ser imediatamente 
reparado pela empresa responsável pelo serviço, sob pena de multa 
prevista na lei Municipal 8.761/2007 e demais legislações pertinentes, 
independentemente do ressarcimento dos prejuízos. 

 
Parágrafo único - Caberá a empresa de Coleta e Transporte reparar eventuais 

danos causados durante a coleta e no trajeto com os resíduos, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas em lei. 

 
 
Art. 54.  O contratante e a empresa de Coleta e Transporte de RCC são 

responsáveis solidários pela efetiva limpeza do local utilizado para a 
colocação da caçamba, após a sua retirada. 

 
 
Art. 55.  O transporte das caçambas carregadas deverás ser acompanhado por 

um Controle de Transporte de Resíduos (CTR). 
 
 
 
 

CAPITULO VII 
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 
Art. 56.  Caberá ao Município, em parceria com os demais atores envolvidos, 

desenvolver ações de divulgação das diretrizes contidas no Plano 
Municipal de Gestão dos Resíduos da Construção Civil. 
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Art. 57.  A orientação específica para os Pequenos Geradores quanto aos 
procedimentos para correta segregação, acondicionamento e destino dos 
resíduos poderá ser feita mediante cartilha, folder ou outros meios, a ser 
disponibilizado ao contratante pelas empresas de Coleta e Transporte 
quando de sua contratação, e em campanhas educativas nas escolas. 

 
Parágrafo único - Em atenção ao cumprimento do contido na Lei Federal n° 

12.305/2010 quanto à responsabilidade compartilhada, os materiais de 
divulgação objetos do caput deste artigo serão confeccionados as 
expensas das empresas de Transporte e Coletas nos moldes definidos 
na Instrução Normativa de Educação Ambiental – EA específica, a ser 
elaborada pela SMMA, 

 
 
Art. 58.  De acordo com a Lei Federal 12.305/2010, a disseminação de 

informação relativa ao ciclo de vida dos produtos utilizados na construção 
civil deverá ser realizada pelos fabricantes destes produtos e 
comerciantes em geral. 

 
 
 

CAPITULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Art. 59.  A fiscalização do atendimento às disposições do presente regulamento 

do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil ficará a 
cargo da SMMA. 

 
Parágrafo único – Situações afins não contempladas neste Decreto deverão ser 

submetidos a análise da equipe técnica da SMMA. 
 
 
Art. 60.  Após 60 dias da publicação deste Decreto não será aceito Plano de 

Gerenciamento que estiver em desacordo com os Termos de Referência, 
estabelecidos neste Decreto. 

 
Art. 61.  A não observância do disposto neste Decreto, total ou parcialmente, 

sujeitará o infrator às penalidades previstas na legislação municipal 
pertinente, sem prejuízo de outras penalidades previstas em legislação 
de âmbito estadual e federal. 

 
Art. 62.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 01 de fevereiro de 2016. 
 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal  

DINO ATHOS SCHRUTT 
Procurador Geral do Município 
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ANEXO I – DECRETO N. 10.995/2016 

DECLARAÇÃO 
 

DE REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS 
 

 

Eu, ............................(nome completo)...........................................(CPF).............., Residente 

ao endereço:................................................................................................................., Declaro 

para os devidos fins que sob minha responsabilidade será realizada uma desconstrução no 

endereço:...................................................................., e desta forma não irá gerar Resíduos 

da Construção Civil. Declaro ainda que os materiais oriundos da desconstrução que estejam 

em boas condições serão reaproveitados, comercializados ou doados, e não serão 

descartados de maneira irregular. 

Declaro ainda que, no caso de ocorrer a danificação de algum material durante a 

desconstrução, a qual impeça o seu reaproveitamento, o mesmo será descartado conforme 

diretrizes do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos da Construção Civil.  

Assumo assim, sob as penas da Lei, que as informações acima prestadas são verdadeiras. 

 

Ponta Grossa 

Data: ___/___/___ 

 

_________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II – DECRETO N. 10.995/2016 

 
 

 
 

(Campo para Logomarca da Empresa 
Transportadora) 

 
CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS - 

CTR 
 
     CTR N°: 
 
     CMTRCC N°: 

1. DADOS DO TRANSPORTADOR 

Nome / Razão Social: 
CPF / Inscrição Municipal: 
Nome do Motorista: Veículo Placa N°: 

Assinatura: 

2. DADOS DO GERADOR 

Nome / Razão Social: 

Endereço:  N°: 

Bairro: Cidade: Estado: 

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: 
3. LOCAL DA RETIRADA (origem do RCC) 

Endereço: N°: 

Bairro: CEP: 

Numero de Matricula do Imóvel: 

Nome do responsável: Fone: 

Assinatura: 

4. RESÍDUOS RETIRADOS 
Volume 
(m³):  

Peso (t):  

Tipo de Resíduo predominante: 
     Solo 
  Material Asfáltico 
  Madeira 
  Concreto / Argamassa / Alvenaria 
  Volumosos (incluindo Podas) 
  Outros 

 
 

DATA da 
retirada:  

5. DADOS DO DESTINATÁRIO  

Nome/ Razão Social: 

Endereço: N°: 

Bairro: CEP: Cidade: Estado: 

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: 

Nome do responsável: Fone: 
Assinatura do responsável pela área de  
Transbordo e Triagem:  
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Assinatura do responsável pela área de 
Disposição Final:  

Obs:  
1. Este documento deverá ser emitido em três vias (gerador, transportador e destinatário) e conter, como 
conteúdo mínimo, a descrição dos dados conforme indicados no modelo acima. 
2. Quanto ao campo "Material predominante", do item 5: 

a) deverá ser assinalado o tipo de resíduo predominantemente transportado na caçamba ou 
contêineres, podendo ser assinalada mais de uma opção; 

b) o campo "Outros" só deverá ser preenchido quando a descrição do resíduo transportado não 
estiver contemplada em nenhuma das opções das Classes A ou B. 
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ANEXO III – DECRETO N. 10.995/2016 

  

 
REQUERIMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - RMS 

 
 
 
PROTOCOLO Nº:  

 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE  

Razão Social (Pessoa Jurídica) ou Nome (Pessoa Física)  CGC 

  

Inscrição Estadual (Pessoa Jurídica) ou R.G. (Pessoa Física) Telefone (DDD - NÚMERO)  FAX (DDD - NÚMERO) 

   

Endereço Completo 

 

 Bairro CEP  Município/UF 

   

 Nome para contato Cargo  Telefone para contato  

   

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 

  Material do local  Empréstimo  Bota – Fora 

VOLUME de solo a ser movimentado (m³):  

LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Endereço 

 
Bairro Inscrição Imobiliaria 
  

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE EMPRÉSTIMO (se houver) 

Endereço 
 

Bairro Inscrição Imobiliaria 

  

DADOS DO TRANSPORTADOR 

Nome da Empresa Transportadora  Nº do CMTRCC 

  

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 

Nome Completo CPF – CADASTRO DE PESSOA FÍSICA 

  
LOCAL E DATA 

 

ASSUMO SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS 

ASSINATURA 
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ANEXO IV – DECRETO N. 10.995/2016 
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ANEXO V – DECRETO N. 10.995/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Publicado na edição n° 1.727 do Diário Oficial do Município nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2016.               32/57 

 

ANEXO VI – DECRETO N. 10.995/2016 
 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – Simplificado - 
PGRCCS 

 
Este Plano atende ao Plano Municipal de Gestão dos Resíduos da Construção Civil - 
PMGRCC do Município de Ponta Grossa, e o contido no Termo de Referencia estabelecido 
pela SMMA. 
 
1 Identificação 
 

 1.1 Do Proprietário do Imóvel / Empreendedor 
 

Nome completo ou Razão Social: 
Nome fantasia: 
CPF ou CNPJ: 
Endereço Completo: 
Bairro:                                                               Município: 
Responsável legal: 
Fone:                                                                 endereço eletrônico: 

 
 1.2 Da Atividade 

 

Atividade/ Titulo da Obra: 

N° do protocolo vinculado: 

Endereço completo: 

Bairro:                                                                         Inscrição Cadastral: 

Área a Construir (m²):                                                 n.° Pavimentos: 

(   ) Alvenaria      (   ) Madeira 
Caracterização do processo construtivo: 
 
Data de previsão do inicio e termino da obra: _____ / _____ / _____    a    ___ / _____ / _____ 

 
2 Responsabilidade pelo PGRCC 
 
2.1 Elaboração do Plano 
 

Responsável técnico pela elaboração (nome e n° do Conselho de Classe): 
 
N° da Anotação de Responsabilidade Técnica: 
Empresa responsável, quando couber: 
Endereço: 
Telefone:                                                endereço eletrônico: 

 
2.2 Implementação do Plano 
 

Responsável técnico pela implementação (nome e n° do Conselho de Classe): 
 
N° da Anotação de Responsabilidade Técnica 
Empresa responsável, quando couber: 
Endereço: 
Telefone:                                                endereço eletrônico: 
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3 Caracterização e quantificação dos RCC 
 

Obs.: para os valores correspondentes as colunas "quantidade" usar duas casas decimais. 
 
3.1 Quadro Resumo da Caracterização e Quantificação de RCC 
 

RESIDUO QUANTIDADE ESTIMADA (m³) 

Classe A (solos)  

Classe A (exceto solo)  

Classe B  

Classe C  

Classe D  
TOTAL  

 

CARACTERIZAÇÃO  QUANTIDADE (m3) 
Etapa da obra Total Classe Tipo Construção Demolição 

A 

Solo (terra) Volume solto    
Componentes cerâmicos    
Pré-moldados em concreto    
Argamassa    
Material asfáltico    
Outros (especificar)    

TOTAL: Classe A    

B 

Plásticos    
Papel/papelão    
Metais    
Vidros    
Madeiras    
Gesso    
Outros (especificar)    

TOTAL: Classe B    

C 

Manta Asfáltica    
Massa de vidro    
Tubos de poliuretano    
Outros (especificar)    

TOTAL: Classe C    

D 

Tintas    
Solventes    
Óleos    
Materiais com amianto    
Outros materiais 
contaminados (especificar)    

TOTAL: Classe D    

TOTAL GERAL (A + B + C + D)    
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3.2 Reutilização ou Reciclagem dos RCC na própria obra 
 

TIPO DE RESÍDUO PROCESSO / APLICAÇÃO E 
LOCAL A SER DESTINADO 

QUANTIDADE 
(m3) Classe Tipo 

A 

Solos (terra) - Volume solto   

Componentes cerâmicos   

Pré-moldados em concreto   

Argamassa   

Material asfáltico   
Outros (especificar)   

B 

Plásticos   

Papel/papelão   

Metais   

Vidros   

Madeiras   

Outros (especificar)   

 
 
3.3 Acondicionamento 
 Os RCC serão acondicionados após sua geração até a etapa de Coleta e Transporte, de modo 
a permitir, sempre que possível, sua reutilização ou reciclagem. 
 

RESÍDUO FORMAS DE 
ACONDICIONAMENTO 

QUANTIDADES 
(m³) Classe Tipo 

A 

Solos (terra) - Volume solto   

Componentes cerâmicos   

Pré-moldados em concreto   

Argamassa   

Material asfáltico   

Outros (especificar)   

B 

Plásticos   

Papel/papelão   

Metais   

Vidros   

Madeiras   

Gesso   

Outros (especificar)   

C 

Manta asfáltica   

Massa de vidro   

Tubos de poliruetano   

Outros (especificar)   

D 

Tintas   

Solventes   

Óleos   
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Materiais que contenham 
amianto 

  

Outros materiais 
contaminados (especificar) 

  

 
 

3.4 Coleta e Transporte dos RCC 
 A Coleta e Transporte dos RCC será realizada em conformidade com a legislação municipal 
vigente, por empresa habilitada para tal Atividade, cadastrada junto à SMMA. 
 

CLASSE DO 
RESÍDUO 

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 
TRANSPORTE 

QUANTIDADE 
ESTIMADA DE 
TRANSPORTE 

(m3) 

Nº DO 
CADAS
TRO (*) 

A 
(solos) 

   
  
  
  

A 
(exceto solos) 

   
  
  
  
  

B 

   
  
  
  
  
  
  

C 

   
  
  
  

D 

   
  
  
  
  

(*) Cadastro Municipal de Transportadores de Resíduos da Construção Civil - CMTRCC 
 
 
3.5 Encaminhamento dado aos RCC 
 
Resíduos Classe A: 
 
Local de destinação ou disposição: Licença / Autorização Ambiental Nº: 

Endereço: Órgão expedidor: 

Município:  Validade:        /        / 
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Indicação Fiscal: Volume estimado (m³): 

Telefone: 

 
 
 
 
Resíduos Classe B: 
 
Local de destinação ou disposição: Licença / Autorização Ambiental Nº: 

Endereço: Órgão expedidor: 

Município: Validade:        /        / 

Indicação Fiscal: Volume estimado (m³): 

Telefone: 

 
Resíduos Classe C: 
 
Local de destinação ou disposição: Licença / Autorização Ambiental Nº: 

Endereço: Órgão expedidor: 

Município: Validade:        /        / 

Indicação Fiscal: Volume estimado (m³): 

Telefone: 

 
Resíduos Classe D: 
 
Local de destinação ou disposição Licença / Autorização Ambiental Nº: 

Endereço: Órgão expedidor: 

Município: Validade:        /        / 

Indicação Fiscal: Volume estimado (m³): 

Telefone: 

  
3.6 Plano de Capacitação: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3.7 Lista de Anexos: 
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Data: _____ / _____ / _____ 
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Nós, abaixo assinados, declaramos estarmos cientes de que as informações apresentadas 
neste PGRCCS, bem como as atualizações necessárias, são de nossa responsabilidade. 
 
_____________________      _________________________               _______________________ 
      Proprietário    Responsável Técnico pela                      Responsável Técnico pela 
     elaboração do PGRCCS                     Implementação do PGRCCS 
4 Análise do PGRCCS junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 
O presente Plano encontra-se em condições de ser: 
 
(   )  Deferido  
(   )  Indeferido 
(   )  Reapresentado, contemplando as seguintes adequações: 
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
 
 
Data: _____ / _____ / _____ 
 
 
 ___________________________ 
  Técnico da SMMA 
        responsável pela análise 
 
____________________________________________________________________________ 

ATENÇÃO 
O conteúdo apresentado a partir deste ponto é apenas para orientação complementar, 
portanto, não deverá ser anexado ao PGRCC. 
 
Este Termo de Referência destina-se a Grandes Geradores de RCC enquadrados na 
Modalidade I do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos da Construção Civil - PMGRCC. 
 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS ao empreendedor e o responsável pela elaboração e implantação 
do presente Plano: 
 
Este Plano deverá conter as informações e a estrutura, indicadas neste Termo de Referencia.  
De acordo com as particularidades da obra as informações nele solicitadas deverão ser 
complementadas no que couber de modo a atender o estabelecido no PMGRCC. 
 
O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverá ser encaminhado via 
protocolo à SMMA pelo gerador do setor publico ou privado, nos seguintes casos: 
 1- na solicitação de Alvarás de Construção, referenciando o número do protocolo do 
Alvará; 

2- após a emissão da Ordem de Serviço e antes da primeira medição, para empresas 
contratadas por setores do poder público municipal; 
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3- na fase estabelecida na Instrução Normativa/SMMA correspondente a Atividade 
passível de Licenciamento Ambiental Municipal, no protocolo especifico de 
licenciamento; 

 4- quando solicitado pela SMMA. 
 
Os RCC, sempre que possível, deverão ser previamente segregados no local da obra de 
acordo com as respectivas Classes. 
 
N° do protocolo vinculado, item 1.2: numero do protocolo em que se requer o Alvará de 
Construção, quando se tratar de PGRCC vinculado à solicitação de Alvará de Construção, e 
número da Ordem de Serviço, quando se tratar obra publica realizada por empresa 
contratada pelo poder publico municipal. 
 
Caracterização do Processo construtivo, item 1.2: descrever de maneira sucinta as 
características predominantes da obra, informando aspectos como: Fundação, Estrutura, 
Supraestrutura, Vigas Baldrame, Pilares e Vigas, Desforma, Fechamento das Alvenarias, 
Reboco, Contrapiso, Cobertura, Revestimentos, Ambientes que Compõem a Edificação, 
Pátios, Estacionamento, dentre outros Aspectos Relevantes à Compreensão do Projeto 
Arquitetônico (ex: utilização de concreto usinado, gesso, amianto, dentre outros materiais) 
 
Responsabilidade pelo Gerenciamento dos Resíduos, item 2: deverão ser anexadas a 
este Termo cópia(s) da(s) Anotações de Responsabilidade ou documento correspondente 
emitido pelo Conselho de Classe pertinente (CREA/CAU). Todos os documentos e plantas 
anexadas a este Plano, relativas ao projeto devem ter a assinatura e o número de registro 
respectivo do profissional responsável no Conselho de Classe. 
 
Reutilização ou Reciclagem dos Resíduos, item 3.2: no caso em que resíduos sejam 
doados, deverá constar a declaração correspondente em anexo ao Plano. 
 
Coleta e Transporte de RCC, item 3.4: a orientação é de que o gerador deve exigir da 
empresa de Coleta e Transporte a via do Controle de Transporte de Resíduos - CTR 
preenchida corretamente em todos os campos e constando a assinatura e carimbo de todos 
os envolvidos (gerador, transportador e destinatário), e acompanhada de Certificado de 
Destinação de Resíduos – CDR emitido pelo responsável pelo recebimento dos RCC.  Cabe 
frisar que a(s) empresa(s) de Coleta e Transporte indicadas neste Plano poderão ser 
alteradas de modo que as empresas efetivamente contratada(s) deverá(ão) ser indicada(s) 
quando da elaboração do Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC, a ser apresentado juntamente com os comprovantes de destinação final (CTRs, 
notas fiscais, certificados de destino, entre outros) por ela(s) emitidos, para obtenção do 
Habite-se junto à Secretaria Municipal pertinente. 
 
Locais de encaminhamento dos RCC, item 3.5: estes poderão ser alterados quando da 
efetiva aplicação do Plano. Os locais de encaminhamento efetivamente utilizados também 
serão indicados no Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - RGCC, já 
mencionado acima.  
Ainda neste item orientamos para o campo referente a licenças/Autorização Ambiental, que 
no caso de empresas detentoras de Ato Administrativo pertinente emitido pelo órgão 
ambiental estadual ou de outra localidade, que não Ponta Grossa, deverão ser anexadas 
cópia(s) da(s) mesma(s). 
 
Plano de Capacitação, item 3.6: neste item deverão ser descritas as ações de 
sensibilização e de educação ambiental que o empreendedor deverá realizar junto aos 
trabalhadores da construção, visando ao cumprimento das etapas previstas neste Plano.  
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ANEXO VII – DECRETO N. 10.995/2016 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – Completo - 

PGRCCC 
Este Plano atende ao Plano Municipal de Gestão dos Resíduos da Construção Civil - 
PMGRCC do Município de Ponta Grossa, e o contido no Termo de Referencia estabelecido 
pela SMMA. 
 
1 Informações Gerais 

1.1 Identificação do empreendedor: 
• se Pessoa Jurídica: razão social, nome fantasia, endereço completo, CNPJ, 

responsável legal pela empresa (nome, CPF, telefone, e-mail);  
• se Pessoa Física: Nome, endereço completo, CPF, documento de identidade.  

 
1.2 Responsável técnico pela obra: 

• Nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, e inscrição no Conselho de Classe. 
 
1.3 Responsável técnico pela elaboração deste Plano de Gerenciamento: 

• Nome, endereço completo, CPF, telefone, e-mail e inscrição do CREA/CAU; 
 
1.4 Equipe técnica responsável pela implementação deste Plano de Gerenciamento: 

• Nome, telefone, formação profissional e numero de inscrição no Conselho de 
Classe. 
 
2 Caracterização da Atividade 
 
2.1 Localização: Informar no mínimo os seguintes dados: 

• Rua, numeração predial, lote, quadra, loteamento, endereço completo e croquis de 
localização. 
 
2.2 N° do protocolo vinculado: numero do Alvará de construção quando tratar de PGRCC vinculado a 
Alvará de Construção e, numero da Ordem de Serviço quando se tratar obra publica realizada por 
empresa contratada pelo poder publico municipal. 
 
2.3 Caracterização do Sistema Construtivo:  
 Descrever de maneira sucinta as características predominantes da obra, informando 
aspectos como: Fundação, Estrutura, Supraestrutura, Vigas Baldrame, Pilares e Vigas, 
Desforma, Fechamento das Alvenarias, Reboco, Contrapiso, Cobertura, Revestimentos, 
Ambientes que Compõem a Edificação, Pátios, Estacionamento, dentre outros Aspectos 
Relevantes à Compreensão do Projeto Arquitetônico (ex: utilização de concreto usinado, 
gesso, amianto, dentre outros materiais). 
 
2.4 Identificação do Acondicionamento dos RCC:  
 Apresentar planta de situação/implantação que contemple a área total do terreno e 
contenha as projeções das edificações, canteiro de obras e locais destinados ao 
acondicionamento dos resíduos (Obs: a representação desta planta deve estar de acordo 
com o item Acondicionamento dos RCC). 
 
2.5 Números totais de trabalhadores, incluindo os terceirizados.  
 
2.6 Cronograma de execução da obra.  
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 No caso de demolições, apresentar também a licença para a demolição, se for o 
caso.  
 
 
3 Etapas do Plano de Gerenciamento de RCC 
 
3.1 Caracterização e quantificação dos resíduos sólidos 

Neste item deverá ser indicado o volume de RCC em m³ (metros cúbicos), por classe, 
tipo e etapa de obra, e ao final da tabela deverá ser informado o total gerado em cada Classe 
e a soma final das quatro Classes (A+B+C+D). 

ESTIMAR a geração média de resíduos sólidos de acordo com o cronograma de 
execução de obra.  

No caso de construção, deverão ser utilizadas, no mínimo, as seguintes etapas 
construtivas: Serviços Gerais/Administração, Instalação do Canteiro de Obras, Fundação, 
Estrutura, Fechamento das Alvenarias, Instalações Prediais e Revestimento. 

 
CLASSIFICAR os tipos de resíduos sólidos produzidos pela Atividade, adotando a 

classificação das Resoluções CONAMA 307/02 e 348/04, inclusive os resíduos de 
característica doméstica, a saber: 

Classe A: são resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. São aqueles 
provenientes de construção, demolição, reformas e reparos de 
pavimentação ou edificações como também daqueles provenientes da 
fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em concreto. Ex: resíduos 
de alvenaria, resíduos de concreto, resíduos de peças cerâmicas, pedras, 
restos de argamassa, solo escavado, entre outros; 

Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações. Ex: plásticos 
(embalagens, PVC de instalações), papéis e papelões (embalagens de 
argamassa, embalagens em geral, documentos), metais (perfis metálicos, 
tubos de ferro galvanizado, marmitex de alumínio, aço, esquadrias de 
alumínio, grades de ferro e resíduos de ferro em geral, fios de cobre, latas), 
madeiras (formas), vidros de embalagens e gesso; 

Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou 
recuperação. Ex: telhas termoacústicas, materiais contaminados com 
cimento, espelhos, vidros de janela, box de banheiro e vidro temperado;  

Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção ou 
demolições. Ex: resíduos de clínicas radiológicas, latas com sobras de 
tintas, solventes, óleos, aditivos e desmoldantes, telhas e outros materiais 
de amianto, EPI’s contaminados e sobras de material de pintura como: 
pincel, trincha, rolo, entre outros. 

 
Modelo da Planilha de Caracterização dos RCC 
 

CARACTERIZAÇÃO  QUANTIDADE (m3) 
Etapa da obra Total 

Classe Tipo Construção Demolição 

A 

Solo (terra) Volume solto    
Componentes cerâmicos    
Pré-moldados em concreto    
Argamassa    
Material asfáltico    
Outros (especificar)    

TOTAL: Classe A    
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3.2 Minimização dos resíduos 
Descrever os procedimentos que serão adotados para minimização da geração dos 

resíduos sólidos, por classe.  
 
 
3.3 Triagem dos resíduos  
  O processo de triagem tem como objetivo a separação do RCC de acordo com a 
suas Classes (A/B/C/D), cabendo ao empreendedor priorizar a triagem na origem. 

Os RCC que forem gerados no canteiro de obras deverão ser triados, ou seja, 
separados por classes, e posteriormente transportados dentro do canteiro, aos locais de 
acondicionamento adequados, como caçambas/baias/bombonas, evitando a mistura de RCC 
de diferentes classes, viabilizando sua qualidade, transporte e destinação ou disposição final. 

Deste modo, deve-se informar no Plano quem realizará a triagem dos resíduos, com 
que frequência e de que maneira os mesmos serão separados no canteiro de obras. 

No caso da obra não possuir espaço para triagem dos resíduos, esta poderá ocorrer 
em Áreas de Triagem e Transbordo – ATT, devidamente licenciadas, com identificação da 
área e do responsável técnico. 
 
 
3.4 Acondicionamento/armazenamento 

Descrever os procedimentos a serem adotados para acondicionamento dos resíduos, 
pertencentes às Classes A/B/C/D, de forma a garantir a integridade dos materiais.  

Informar o sistema de armazenamento dos resíduos identificando as características 
construtivas dos equipamentos/abrigos (dimensões, capacidade volumétrica, material 
construtivo etc.).  
 

Tal item deverá ser descrito da seguinte forma: 

B 

Plásticos    
Papel/papelão    
Metais    
Vidros    
Madeiras    
Gesso    
Outros (especificar)    

TOTAL: Classe B    

C 

Manta Asfáltica    
Massa de vidro    
Tubos de poliuretano    
Outros (especificar)    

TOTAL: Classe C    

D 

Tintas    
Solventes    
Óleos    
Materiais com amianto    
Outros materiais 
contaminados (especificar)    

TOTAL: Classe D    

TOTAL GERAL (A + B + C + D)    
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RESÍDUO TIPO DE ACONDICIONAMENTO DIMENSÕES VOLUME 
(m3) Classe Tipo 

A  Caçamba Estacionária, Contêineres.   
B  Baia (local coberto)   

B 
(gesso)  

Caçamba Estacionária, Big-Bag, Bombas 
Plásticas – em local coberto (quando 
destinado a Empresas com Licenciamento 
Ambiental para a reciclagem e/ou 
reutilização) 

  

C  Caçamba Estacionária, Bombas Plásticas   

D  Bombas Plásticas (local coberto e com piso 
impermeável) 

  

 
Os locais de Acondicionamento deverão ser identificados de forma a evitar a mistura 

de resíduos de classes distintas. 
 
O Item Acondicionamento dos RCC deve ser compatível com a representação do 

croqui apresentado no item Caracterização da Atividade. 
 
3.5 Transporte interno 

Descrever os procedimentos com relação ao transporte interno, vertical e horizontal 
dos RCC. 
3.6 Reutilização e reciclagem 

 
Descrever os procedimentos que serão adotados para reutilização e reciclagem dos 

RCC.  
 No caso de resíduos a serem doados, deverá constar a declaração correspondente em anexo 
ao Plano. 
3.7 Coleta e Transporte externo 

 
Deverá ser informada a empresa que fará a Coleta e o Transporte dos RCC. A 

empresa deverá estar devidamente habilitada e cadastrada junto à SMMA. 
As empresas deverão ser identificadas pela classe de resíduos que trabalharão, bem 

como deverá constar volume estimado a ser transportado por cada empresa e os tipos de 
veículos e equipamentos a serem utilizados, bem como os horários de coleta, frequência e 
itinerário. 

A Coleta e o Transporte dos RCC não poderão ser realizada sem o Controle de 
Transporte de Resíduos CTR, modelo instituído pelo Plano Municipal de Gestão dos 
Resíduos da Construção Civil. Este documento contém a identificação do gerador, da origem, 
quantidade e descrição dos resíduos e de seu destino bem como, do(s) responsável(is) pela 
execução da coleta e do transporte dos resíduos gerados na Atividade, bem como da 
unidade de destino destes resíduos. 
 
3.8 Transbordo de Resíduos 
 
 A utilização de área de Transbordo deverá ocorrer apenas no caso de não haver 
espaço no canteiro de obras, ou seja, desde que devidamente justificada. 
 Dados Mínimos a serem apresentados: a Localização: endereço completo (com 
croquis de localização) e cópia da Licença Ambiental. 
  
 
3.9 Encaminhamento dos resíduos 

Descrever os procedimentos que deverão ser adotados com relação ao 
encaminhamento dos RCC por Classe, de acordo com Resolução CONAMA.  
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Identificar os locais de destinação ou disposição para cada Classe ou tipo de resíduo, 
e o responsável pelas mesmas, apresentando as seguintes informações mínimas do Modelo. 
 
Modelo da Planilha de Destinação ou Disposição Final: 
 

RESÍDUO DESTINAÇÃO ou DISPOSIÇÃO FINAL 

Classe A 

Local: Telefone 

Endereço completo: E-mail 

Município:  Licença / Autorização Ambiental Nº 

CNPJ Órgão expedidor: 

Responsável legal pela empresa Validade:        /        / 

CPF Volume estimado (m³): 

Classe B 

DESTINAÇÃO ou DISPOSIÇÃO FINAL 
Local: Telefone 

Endereço completo: E-mail 

Município:  Licença / Autorização Ambiental Nº 

CNPJ Órgão expedidor: 

Responsável legal pela empresa Validade:        /        / 

CPF Volume estimado (m³): 

Classe B 
(gesso) 

DESTINAÇÃO ou DISPOSIÇÃO FINAL 
Local: Telefone 

Endereço completo: E-mail 

Município:  Licença / Autorização Ambiental Nº 

CNPJ Órgão expedidor: 

Responsável legal pela empresa Validade:        /        / 

CPF Volume estimado (m³): 

Classe C 

DESTINAÇÃO ou DISPOSIÇÃO FINAL 
Local: Telefone 

Endereço completo: E-mail 

Município:  Licença / Autorização Ambiental Nº 

CNPJ Órgão expedidor: 

Responsável legal pela empresa Validade:        /        / 

CPF Volume estimado (m³): 

Classe D 
DESTINAÇÃO ou DISPOSIÇÃO FINAL 

Local: Telefone 
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Endereço completo: E-mail 

Município:  Licença / Autorização Ambiental Nº 

CNPJ Órgão expedidor: 

Responsável legal pela empresa: Validade:        /        / 

CPF Volume estimado (m³): 

 
 
4 Plano de Treinamento dos funcionários envolvidos com as atividades de manejo de 
RCC 

 
Deverá ser previsto e cumprido Plano de Treinamento relativo ao PGRCC, a fim de 

apresentar o PGRCC aos funcionários envolvidos com as atividades de manejo de RCC, 
visando a correta segregação na origem, acondicionamento, armazenamento e transporte.  

Neste item o gerador deverá ser informar o conteúdo abordado nas palestras, as 
datas programadas, a carga horária e o público alvo do treinamento.  

O Gerador deverá descrever as ações de sensibilização e educação ambiental para 
os trabalhadores da construção, visando atingir as metas de minimização e reutilização. 
5 Cronograma de implantação do Plano de GRCC 

  
Apresentar o cronograma de implantação do Plano para todo o período da obra.  
As datas informadas neste item devem ser compatíveis com as datas do Cronograma 

de Execução da Obra. 
 
Cronograma de ações para a Implementação de Plano de Gerenciamento de RCC  
 

Início da Obra: 
                              -------/------/------- 

PERÍODO AO LONGO DA OBRA EM QUE CADA AÇÃO 
SERÁ REALIZADA 

Término da Obra: 
                              -------/------/------- Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano 

Treinamento dos Funcionários     
Execução dos locais para 
Acondicionamento dos RCC     

Triagem dos RCC     
Transporte dos RCC     
Vistorias no Canteiro de Obras     
Destinação Final dos RCC     
Termino da Obra     
Obs: o período em que será desenvolvida cada etapa da implementação poderá ser expresso 
de forma mais detalhada, dada a particularidade de cada atividade a ser desenvolvida. 
 
 

6 Lista de Anexos 

Listar os documentos, desenhos e croquis complementares ao presente Plano de 
Gerenciamento, e as respectivas ARTs (Anotação de responsabilidade técnica) e/ou RRTs 
(Registro de Responsabilidade Técnica) do(s) profissional(is) responsável(eis) pela 
Elaboração e Implementação do Plano, devidamente quitadas. 
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7 Disposições finais 

 

Data: _____ / _____ / _____ 
 
 
Nós, abaixo assinados, declaramos estarmos cientes de que as informações apresentadas 
neste PGRCC, bem como as atualizações necessárias, são de nossa responsabilidade. 
 

 

 
__________________          _________________________        ____________________________ 
      Proprietário                   Responsável Técnico pela                 Responsável Técnico pela 
                   elaboração do PGRCC                     Implementação do PGRCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Análise do PGRCCC junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 
O presente Plano encontra-se em condições de ser: 
 
(   )  Deferido  
(   )  Indeferido 
(   )  Reapresentado, contemplando as seguintes adequações: 
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
 
 
Data: _____ / _____ / _____ 
 
 
 
 ___________________________ 
  Técnico da SMMA 
        responsável pela análise 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

ATENÇÃO 
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O conteúdo apresentado a partir deste ponto é apenas para orientação complementar, 
portanto, não deverá ser anexado ao PGRCC. 
 
 
Este Termo de Referência destina-se a Grandes Geradores de RCC enquadrados na 
Modalidade II do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos da Construção Civil - PMGRCC. 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS ao empreendedor e o responsável pela elaboração e implantação 
do presente Plano: 
 
Este Plano deverá conter as informações e a estrutura, indicadas neste Termo de Referencia. 
De acordo com as particularidades da obra as informações nele solicitadas deverão ser 
complementadas no que couber de modo a atender o estabelecido no PMGRCC. 
 
O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverá ser encaminhado via 
protocolo à SMMA pelo gerador do setor publico ou privado, nos seguintes casos: 
 1- na solicitação de Alvarás de Construção, referenciando o número do protocolo do 
Alvará; 

2- após a emissão da Ordem de Serviço e antes da primeira medição, para empresas 
contratadas por setores do poder público municipal; 
3- na fase estabelecida na Instrução Normativa/SMMA correspondente a Atividade 
passível de Licenciamento Ambiental Municipal, no requerimento especifico de 
licenciamento; 

 4- quando solicitado pela SMMA. 
 
Os RCC, sempre que possível, deverão ser previamente segregados no local da obra de 
acordo com as respectivas Classes. 
 
Coleta e Transporte de RCC, item 3.7: a orientação é de que o gerador deve exigir da 
empresa de Coleta e Transporte a via do Controle de Transporte de Resíduos - CTR 
preenchida corretamente em todos os campos e constando a assinatura e carimbo de todos 
os envolvidos (gerador, transportador e destinatário), e acompanhada de Certificado de 
Destinação de Resíduos – CDR, emitido pelo responsável pelo recebimento dos RCC.  Cabe 
frisar que a(s) empresa(s) de Coleta e Transporte indicadas neste Plano poderão ser 
alteradas de modo que as empresas efetivamente contratada(s) deverá(ão) ser indicada(s) 
quando da elaboração do Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC, a ser apresentado juntamente com os comprovantes de destinação final (CTRs, 
notas fiscais, certificados de destino, entre outros) por ela(s) emitidos, para obtenção do 
Habite-se junto à Secretaria Municipal pertinente. 
 
Locais de encaminhamento dos RCC, item 3.9: estes poderão ser alterados quando da 
efetiva aplicação do Plano. Os locais de encaminhamento efetivamente utilizados também 
serão indicados no Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - RGCC, já 
mencionado acima.  
Ainda neste item orientamos para o campo referente a licenças/Autorização Ambiental, que 
no caso de empresas detentoras Ato Administrativo pertinente emitido pelo órgão ambiental 
estadual ou de outra localidade, que não Ponta Grossa, deverão ser anexadas cópia(s) da(s) 
mesma(s). 
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ANEXO VIII – DECRETO N. 10.995/2016 
RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 
SIGLAS UTILIZADAS: 
RGRCC – Relatório de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil 
CTR – Controle de Transporte de Resíduos 
RCC – Resíduos da Construção Civil 
SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 
1. IDENTIFICAÇÃO: 

DO EMPREENDEDOR 
Nome / Razão Social: 
 

Nome fantasia (quando couber): 
 

CPF/CNPJ: Telefone fixo: 

Endereço completo: 

Bairro: Município: 

Alvará de Funcionamento n° (quando couber): 

Responsável legal (quando couber): 
CPF: 
 

RG: 
 

Telefone Celular 
 

DA ATIVIDADE 
Denominação (quando couber): 
 

Área construída (m²): 
 

Endereço: 

Bairro: Inscrição Imobiliária: 

Nº da Licença Ambiental (quando couber): 

Nº do Alvará de Construção: 

Título da obra: 

Número do protocolo do PGRCC aprovado na SMMA: 

Inicio da obra:  
---------/---------/----------- 

Término da obra:  
---------/---------/----------- 

 
2.GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: 

Nome do Responsável técnico pelo PGRCC: 
N° Registro no Conselho de Classe: 
 

N° da ART ou correspondente(1): 
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Empresa responsável (quando couber): 

Endereço residencial: 

Bairro: Município: 

Endereço eletrônico: Telefone: 
Obs.: (1) documento a ser anexado a este Relatório. 

 
3. CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RCC: 
 

CARACTERIZAÇÃO 
QUANTIDADE (m3) 

Etapa da Obra 
TOTAL 

Classes Tipo Construção     demolição 

A 

Solos (terra) - Volume solto    

Componentes cerâmicos    

Pré-moldados em concreto    

Argamassa    

Material asfáltico    

Outros (especificar)    

TOTAL - Classe A    
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B 

Plásticos    

Papel/papelão    
Metais    
Vidros    
Madeiras    
Gesso    
Outros (especificar)    

TOTAL - Classe B    

C 

Manta Asfáltica    

Massa de vidro    

Tubos de poliuretano    

Outros (especificar)    

TOTAL: Classe C    

D 

Tintas    

Solventes    
Óleos    

Materiais que contenham amianto    
Outros materiais 
contaminados(especificar)    

TOTAL-Classe D    

a) TOTAL GERAL (A + B + C + D)  
Obs.: para os valores correspondentes as colunas "quantidade" usar duas casas decimais. 

4. REUTILIZAÇÃO OU RECICLAGEM DOS RCC NA OBRA 

TIPO DO RESÍDUO PROCESSO / APLICAÇÃO 
e local a ser destinado 

QUANTIDADE 
 (m3) 

Classe Tipo 

A 

Solos (terra) Volume solto   

Componentes 
cerâmicos 

  

Pré-moldados em 
concreto 

  

Argamassa   

Material asfáltico   

Outros (especificar)   

TOTAL - Classe A  
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B 

Plásticos   

Papel/papelão   

Metais   

Vidros   

Madeiras   

Gesso   

Outros (especificar)   

TOTAL - Classe B  

TOTAL GERAL (A + B)  

 
5.TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RCC 
 

CLASSE 

TRANSPORTE DOS RESIDUOS nº da 
Licença 

Ambiental 
da Área 

de 
Destino 

Final dos 
RCC 

Empresa Responsável 

CTR 
(nº) 

Quantidade 
transportada 

(m³) 

DATA do 
transporte Nome nº do cadastro 

(*) 

 
A 

      
      

 
B 

      
      

 
C 

      
      

 
D 

      
      

Obs: (*) Cadastro Municipal de Transportadores de Resíduos da construção Civil – CMTRCC. 

 
 
 
6. DECLARO, para os devidos fins: 
1- Que as informações prestadas nas páginas devidamente rubricadas que compõem este 
Relatório retratam a realidade da Atividade nele identificada. 
2- Terem sido cumpridas integralmente todas as exigências expostas no correspondente 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil aprovado junto à SMMA. 
 
 
Ponta Grossa, ____/____/______ 
 
Assinaturas: 
 
 
_____________________________________ 



Publicado na edição n° 1.727 do Diário Oficial do Município nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2016.               51/57 

 

(Nome do Responsável legal pela Atividade) 
 
 
 
_____________________________________ 
(Nome do Responsável Técnico pelo PGRCC) 
 
 
_____________________________________ 
(Nome do Fiscal da Obra (*)  
 
 
6. Análise do RGRCC junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 
O presente Relatório encontra-se em condições de ser: 
 
(   )  Deferido  
(   )  Indeferido 
(   )  À ser reapresentado, contemplando as seguintes adequações: 
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 
 
Data: _____ / _____ / _____ 
 
 
 ___________________________ 
  Técnico da SMMA 
        responsável pela análise 

 
__________________________________________________________________________ 

ATENÇÃO 
 

O conteúdo apresentado a partir deste ponto é de orientação complementar, portanto, não 
deverá ser anexado ao RGRCC.  
 
ORIENTAÇÕES GERAIS ao empreendedor e ao responsável pela elaboração e implantação 
do presente Relatório: 
 
Este Relatório deverá conter as informações e a estrutura, indicadas neste formulário. 
 
De acordo com as particularidades da obra as informações nele solicitadas deverão ser 
complementadas no que couber de modo a atender o estabelecido no PMGRCC, e conter 
todas as páginas rubricadas. 
  
O Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverá ser encaminhado via 
protocolo à SMMA pelo gerador do setor publico ou privado atendendo o estabelecido no 
Artigo 23 do Decreto Municipal do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção 
Civil. 
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Deverão ser anexados a este Relatório: 
- Controle de Transporte de Resíduos – CTR; 
- Comprovante de Destinação Final de Resíduo – CDR; 
- ART do responsável pela elaboração do RGRCC ou documento equivalente emitido por 

conselho de Classe pertinente, devidamente quitado. 

Obs.: (*) campo a ser preenchido no RGRCC elaborado por empresa executora de obra 
contratada pelo poder publico municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX – DECRETO N. 10.995/2016 
REQUERIMENTO PARA CADASTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTADORAS DE 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CMTRCC  
 
 
 
1. TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS ?     (     ) sim - CMTRCC n° ................ 
            (     ) não 
2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social ou Denominação: ................................................................................................. 
Nome Fantasia: .......................................................................................................................... 

 CNPJ: ........................................ Indicação Fiscal: ...................................................................... 
 Endereço Completo:.................................Bairro:...........................CEP:.......................................  
 Município: ..............................Estado: ........ Telefone de contato da empresa: ............................. 
 Dirigente da empresa: ....................................................telefone:............................................... 
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3. POSSUI FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS PARA COLETA DE RESÍDUOS?   (    ) Sim       (    ) Não 
 
4. INDIQUE TODOS OS RCC COLETADOS E TRANSPORTADOS PELA EMPRESA 

 Solo   Gesso; 
     

 Caliças, entulhos e demais Classe A, exceto solo;   Madeira da construção civil; 
     

 Reciclável (papel, plástico e outros);   Vidro; 
     

 Perigosos (latas de tintas, solventes, óleos, material contaminado). 
  

 outros (especificar)_______________________________________________ 
 
5. IDENTIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES  

Apresentar no padrão do quadro abaixo, listagem completa da frota de veículos utilizados, e anexar 
copia dos documentos e fotos conforme estabelecido no Artigo 45 do PMGRCC: 

Placa Tipo 
marca  

Numero 
seqüencial 

(NS) 

Capacidade de carga 

( n°) CC CP (ton) 

 
     

 
     

Obs.:  NS.: é a numeração seqüencial atribuída pelo proprietário e comporá os últimos dígitos do 
numero do CMTRCC CC= caminhão caçamba ; CP= caminhão poliguindaste. 

 
Endereço do Pátio dos Caminhões: Rua: ____________________________ nº _____ Bairro: ________ 

CEP:_______ Município: _________ Estado: _____ Insc. Imobiliária:______________ 

 
6. IDENTIFICAÇÃO DAS CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS  

Anexar fotos de cada caçamba conforme estabelecido no Artigo 45 do PMGRCC 
Volume / capacidade (m³) Numero seqüencial (NS) Quantidade total 

3,00   
4,00   
5,00   

(outros)______________   
Obs.: NS.: é a numeração seqüencial atribuída pelo proprietário e comporá os últimos dígitos do 
numero do CMTRCC. 
 
Endereço do Pátio das Caçambas: Rua: __________________________ nº _____ Bairro: __________ 

CEP:_______ Município: ______________________ Estado: _____ Insc. Imobiliária:______________ 

7. ITEM À SER PREENCHIDO APENAS POR EMPRESAS LOCALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA 

a) Número da Licença Ambiental ou de Certidão de Dispensa, emitido pelo órgão ambiental 
competente:....................................., validade do documento: ............................................ 

b) Numero do Alvará de funcionamento:..........................validade do documento: .................... 

 
DECLARO, sob as penalidades da Lei, a veracidade das informações constantes nesta 

solicitação. 

 Cadastro preenchido por:  ..................................................... CPF:.............................................. 

 Nome do Dirigente da empresa: ...............................................CPF:............................................ 

 Assinatura OBRIGATÓRIA do Dirigente da empresa: .................................................................. 
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ATENÇÃO:  
- Qualquer alteração na frota de caminhões, compra ou venda, deverá ser comunicada a esta SMMA 
via ofício. 
- Somente em casos de alteração de dados cadastrais, uma nova solicitação de cadastro deverá ser 
realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X – DECRETO N. 10.995/2016 
LAYOUT DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS 
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VISTA TRASEIRA – s/ escala 

 

VISTA FRONTAL – s/ escala 

 

VISTA LATERAL – s/ escala   
OBS: 

 000: numero de cadastro de empresa; 
 CE:  tipificação da caçamba (Caçamba Estacionária); 
 NS: numeração seqüencial das caçambas, atribuída pelo proprietário. 

 

ANEXO X – DECRETO N. 10.995/2016 

Modelo A 

LAYOUT DE CAMINHÕES 
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      VISTA  LATERAL – s/ escala 

 

    

   CMTRCC N°: 000 – XX – NS 

       LOGO DA EMPRESA 

 

DETALHE – 01 – s/ escala 

Obs:  
 000: numero de cadastro de empresa; 
 XX: caracteres de tipificação do veiculo; 
  -  CP quando se tratar de Caminhão Poliguindaste 
  -  CC para se tratar de Caminhão Caçamba basculante 

 NS: numeração seqüencial dos caminhões, por tipo, atribuída pelo proprietário. 
ANEXO XI – DECRETO N. 10.995/2016 

DET - 01 
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ANEXO XII – DECRETO N. 10.995/2016 
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CERTIDÃO QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  

(Emitida pelo Município) 
 

(Modelo) 

 

Declaramos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - 

PMPG que a Atividade abaixo descrita, está localizada neste Município e que 

o Local e o Tipo de Atividade estão em conformidade com a legislação 

municipal aplicável ao Uso e Ocupação do Solo (n° do diploma legal pertinente), 

bem como atendem as demais exigências legais e administrativas perante 

este Município. 

Nome do empreendedor: 

CPF/CNPJ: 

Nome da Atividade: 

Endereço: 

Bairro: 

CEP: 

Telefone: 

 

Local e Data 

________________________________________ 
Nome, assinatura e carimbo do Prefeito Municipal 
e/ou, por delegação, do Secretário Municipal 
responsável pelo Uso do Solo do Município. 
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